Verksamhetsberättelse för Helsingborgs
Sportdykarklubb Delfinen
2014-10-01 – 2015-12-31
Styrelsen och andra ansvarsområden
Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av följande personer:
Ordförande
Vice ordförande
Kassör
Sekreterare
Vice sekreterare
Ledamöter

Fredrik Pålsson
Fredrik Larsson
Magnus Nygren
Andreas Livbom
Magnus Edholm
Stefan Nilsson
Marcin Majewski
Åsa Janheden (invald på extra årsmöte 2015-07-02, adjungerad innan dess)
Klas Sjölin (invald på extra årsmöte 2015-07-02, adjungerad innan dess)

Staffan Lycke har varit båtansvarig. Konstantin Mansfeldt har varit utbildningsansvarig. Joakim Palm
har varit klubbsäkerhetsombud för apparatdykarna och fridykarna. Martin Elmegren har varit
ansvarig för fridykar- och ungdomsverksamheten.

Allmänt
På årsmöte i 2014-11-15 slogs Dykarklubben Delfinen och Helsingborg Divers samman genom
enhälliga beslut på respektive föreningars årsmöten. Sammanslagningen fullbordades i och med att
helt nya stadgar antogs på extra allmänt möte 2014-12-04.
Verksamhetsåret sträcker sig från 2014-10-01 till 2015-12-31, dvs mer än ett kalenderår. Detta beror
på sammanslagningen av föreningarna.
Klubben bestod under 2015 av 161 medlemmar. 33 av dessa var juniorer och 128 var seniorer. Vi
hade 3 buddies (intressemedlemmar).
Eftersom verksamhetsåret sträcker sig över två julperioder har det sålts julgranar två gånger, vilket
gav ett stort positivt bidrag till klubbkassan.
2015-05-23 städades botten i Norra Hamnen. 2015 har vi inte städat några stränder då de som
handhar strandstädningarna på Helsingborgs stad önskade att vi skulle fokusera på hamnen.
Snorkellederna på Råå har tillsetts av föreningens medlemmar under året.

Styrelsens arbete
Styrelsen har genomfört tolv styrelsemöten och ett arbetsmöte.
Styrelsen har under året med hjälp av några medlemmar tagit fram en ansökan för bidrag till en ny
båt. Bidrag har beviljats av Skåneidrotten och båtgruppen som valdes fram av DK Delfinen under
2014 har av styrelsen fått i uppdrag att leta upp en bra båt till klubben.
Ordförande besökte SSDFs förbundsmöte för att bevaka klubbens intressen, knyta nya kontakter och
samla in information om SSDFs arbete.

Fridykning
Under verksamhetsåret 2014/2015 har fridykarna haft ordinarie träning på fredagar.
Julavslutning hölls traditionsenligt med julgran vilken kläddes av fridykareleverna på botten av
bassängen vid båda julavslutningarna.
Under sommaren fick en del av eleverna prova att dyka vid snorkelleden på Råå.
Anna Ernerdahl fick efter att ha nominerats av Martin Elmegren ett stipendium från Skånes
Idrottsledarstipendie som delas ut av Sparbanksstiftelserna i Skåne och Skåneidrotten. Klubben fick
också en liten premie i samband med detta.

Apparatdykning
Under verksamhetsåret gjordes 30 utfärder med båten och drygt 140 betalande dykare har varit med
under dessa utfärder. Båten har gått ca 150 sjömil. I oktober togs båten upp för reparationer, vilka
pågick vid slutet av året.
Under augusti genomfördes Kullenträffen och provdykning på Hx. På Kullenträffen deltog 30 dykare,
under en långhelg fredag till söndag. De flesta deltagarna var i år medlemmar i klubben. Under Hx
erbjöd vi alla helsingborgare möjligheten att prova på dykning. Närmare 100 personer provade på!
Det har utbildats 16 CMAS* dykare, tre CMAS ** dykare, tre CMAS nitroxdykare och fem CMAS
trimixblender.
Konstantin Mansfeldt korades till årets instruktör av SSDF.
Vid en vrakutfärd inträffade en incident. En av dykarna i en grupp av tre tappade bort de övriga. Vid
uppstigning från relativt stort djup drev den ensamma dykaren så långt från båten att denna nästan
inte upptäcktes i ytläge. Allt slutade lyckligt. Incidenten har rapporterats till SSDF och nya riktlinjer
för hur olika typer av dyk bör ske har tagits fram och distribuerats till alla dykledare.

